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EDITORIAL

ERÍSTICA
Introduzir os boletins regionais na
ROM comporta um novo factor de
complexidade e atraso que meramente se acrescenta aos já habituais.
Para desespero da responsável pela
organização e publicidade os argumentos para atrasar vão-se somando, os prazos prometidos sucessivamente queimados e, sem darmos por
isso aqui temos o número de Janeiro em casa no princípio de Março.
Contribuo também para os atrasos
com esta «mania» de querer pessoalmente escrever os editoriais, o que
para além de estar sujeito a uma
agenda carregada até ao absurdo
também se verga ao tempo certo
de clarificar alguma crise de forma a
não falar antes de tempo. Nestas circunstâncias o atraso, por vezes, descontextualiza do tempo histórico o
objecto da análise. Nesses casos,
como hoje, apenas me resta pedir
desculpa aos colegas que vão tendo
a paciência de me ler.
No caso presente para além da balbúrdia costumeira da casa, agravada
como vem sendo tradicional por algumas excitações de quem perde o
senso das realidades, nada de particular justificador de atrasos que mereça reporte circunstanciado. Aliás,
procuro ter presente quando vos
escrevo que a Revista é discutida em
múltiplas tertúlias, nem todas com
particular filia pelos médicos, pelo
que expor publicamente os nossos
problemas só em exclusão de outra
hipótese.
Não quer isto dizer que muito não
houvesse para vos contar ou que alguns dos disparates ocorridos nos
últimos tempos não merecessem
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cabal exposição. No entanto, desde
que mo permitam, deixarei dentro
de portas o que só aos médicos respeita não municiando os que nos disputam o papel na Sociedade com o
conhecimento das infantilidades de
alguns de nós.
É que os tempos que vão correndo
no que alguém dizia ser um jardim plantado à beira oceano são pouco propícios a diálogos francos e resolução com
seriedade, honestidade e transparência de problemas colectivos. O debate de ideias e o diálogo em que os
intervenientes se «combatem» na
permanente procura das melhores e
mais judiciosas soluções, aquilo que
se identifica como dialéctica, deu
definitivamente o lugar ao ataque ao
carácter, ao golpe abaixo da cintura,
à utilização de qualquer argumento
por mais miserável ou alheio à verdade que seja. A procura da excelência, isto é, das melhores soluções
para todos, cedeu definitivamente o
lugar ao único objectivo de «ganhar»
o debate em termos pessoais.
A política, nobre arte de organizar
as Sociedades e procurar caminhos
de promoção do colectivo, num permanente exercício de compatibilizar
o objectivo elevado com a crueza
da vida real, a conhecida arte do possível, ou, de outro modo, o confronto de ideais ou ideias, transformouse numa básica, lamentável e abjecta
sucessão de insultos, meias verdades
ou mesmo despudoradas mentiras,
ao serviço do único objectivo de, no
fim, ter mais votos e, com eles, ascender a lugares.
Claro que, nestas circunstâncias, tal
ocupação de lugares perde qualquer

correlação com objectivos de transformação social e derrama-se na
única e chã função de permitir ao
ocupante usufruir das mordomias
que lhe são inerentes. Mesmo quando tal não corresponda a locupletação ilícita de bens comuns, vulgar
corrupção ou financiamento de partidos ou organizações é sempre, e
em qualquer caso, uma perda de
oportunidade e de mais valias expectáveis para a comunidade.
A revista « The Economist» de 19
Dezembro 2009 analisa esta realidade à luz dos debates americanos
em torno da reforma que Obama
procura impor ao sector da Saúde
num saboroso artigo intitulado «Arguing to death». Não resisto a transcrever-lhes uma parte do texto imaginando a sua aplicação à realidade
nacional e ao seus permanentes casos, escutas, jornalismos, debates parlamentares e pomposas inaugurações quer de obras, quer de projectos ou meras intenções.
Confesso que foi ao ouvir argumentar da necessidade de criar novos cursos com metodologias experimentais e faculdades sem tradição ou
treino deste tipo de ensino da Medicina entre nós, dirigidos a duas
ou três dezenas de pagantes, com o
peregrino argumento de se lutar
contra a carência de médicos de família que me recordei do que lera
na «The Economist».
Sem mais palavras deixo à vossa argúcia perceber se a criação de novas faculdades de medicina, e as justificações publicamente assumidas
para a decisão, se estribam em qualquer racionalidade sensível a uma

EDITORIAL
retórica dialética se meramente pretendem obter lucros eleitorais à custa do que Sócrates não deixaria de
considerar desprezível erística discursiva.
... «Visiting America today, Socrates
might have dropped in on last summer’s
town hall meetings, in which members
of the public allegedly came to debate
the reform of health care with their
elected representatives. Socrates would
have beheld hysterical firebrands
shouting that America’s president and
senators were Marxists, Nazis or both.
Reaffirmed in his disdain for
democratic rhetoric , Socrates would
have left to seek better conversations,
as he used to do in Athens»...
...«Socrates considered the debate in
such settings unedifying, pointless and
unworthy – in a word, «eristic». Eris
was the Greek goddess of strife (the
Roman Discordia) ... ... Eris is present
in presidential debates, in court rooms
and wherever people are talking not
to discover truth but to win.

In 1968 Stringfellow Barr, an historian
and president of St John’s College in
Maryland, wrote a Socratic critique of
American discourse: «There is a pathos
in television dialogue: the rapid exchange of monologues that fail to find
the issue, like ships passing in the night;
the reiterated preface. ‘I think that...’ as
if mattered who held which opinion
rather than which opinion is worth holding; the impressive personal vanity that
prevents each ‘discussant’ from really
listening to another speaker».
Socrates’s alternative was «good» conversation or dialectic... ...Dialectic, in
other words, is decidedly not about winning or losing, because all the conversants are ennobled by it. It is a joint
search. Unfortunately, as Mr. Barr put
it, it is also «the most difficult kind of
conversation «especially for Americans
to achieve». (The Economist December
19 2009 pág 81-82)

resultados conseguidos junto dos sucessivos Governos, sinto um irresistível impulso em rever as fontes históricas interrogando-me se afinal
não foram os portugueses que descobriram a América...

Após este escrito que não hesitei em
partilhar convosco e recordando
anos de intervenção da Ordem e os
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INFORMAÇÃO

Admissão por consenso na SubEspecialidade
de Medicina da Reprodução
Foi decidido em Conselho Nacional Executivo homologar os critérios de admissão na Subespecialidade de Medicina da Reprodução. Os interessados na
admissão por consenso nesta SubEspecialidade deverão apresentar a sua candidatura, junto da sua Secção Regional até ao dia 31 de Julho de 2010.
Requisitos de Admissão por Consenso
I – Um subespecialista em Medicina da Reprodução é um especialista em Ginecologia e Obstetrícia com aptidões
teóricas e práticas nas seguintes vertentes:
A) Abordagem médica e
B) Abordagem cirúrgica
de situações de infertilidade, nomeadamente com capacidade para estabelecer diagnóstico, efectuar terapêutica e
elaborar prognóstico.
C) Domínio das Técnicas de Procriação Medicamente Assistida.
II – Critérios para candidatura à admissão por consenso à Subespecialidade de Medicina da Reprodução:
1. Inscrição no Colégio de Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia
2. Dedicação de mais de 50% do tempo diário à actividade na Sub especialidade.
3. Exercício de funções de Especialista durante pelo menos 5 anos em unidade considerada idónea e com as
seguintes características:
a. Autonomia funcional,
b. Ser unidade de referenciação de doentes para estudo e tratamento específico, médico ou cirúrgico, bem
como para PMA.
c. Ter um volume de trabalho adequado por modo a garantir uma aquisição de conhecimentos e experiência
completos e alargados nas três áreas da Subespecialidade.
III – Os candidatos deverão apresentar curriculum sumário explicitando:
1. O cumprimento dos critérios anteriores.
2. A descrição da actividade individual nas três vertentes da Subespecialidade.
3. A participação como formador em acções pós-graduadas na área da Subespecialidade.
4. A autoria e/ou co-autoria de trabalhos publicados em revistas e/ou livros científicos da especialidade versando temas de medicina da reprodução.
5. As palestras proferidas em reuniões científicas nacionais e/ou internacionais na área da Subespecialidade.
Deverão ser entregues sete exemplares do referido curriculum que, no corpo do texto, não poderá exceder 4000
palavras.
Em anexo deverão constar documentos autenticados, comprovativos do cumprimento dos critérios exigidos para
a candidatura à admissão por consenso.
Conselho Nacional Executivo de 17.11.2009 – Acta Provisória
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INFORMAÇÃO
Legislação de Atestados Médicos

Tendo sido solicitado à Ordem dos Médicos informação sobre a legislação que regula os
atestados médicos, nomeadamente para saber se é legítima a imposição de minutas
inalteráveis, e dada a importância desta informação para todos os médicos, passamos a
transcrever o parecer do Departamento Jurídico da OM.
«Em primeiro lugar, importa esclarecer que existem inúmeros diplomas que prevêem minutas de atestados para situações muito
específicas, implicando a sua enumeração um trabalho exaustivo e que, julgamos nós, não se justifica para os fins pretendidos. Notese que o consulente não referenciou qualquer situação concreta.
De todo o modo, sempre sugerimos a consulta do portal da saúde pública1 (www. saudepublica.web.pt/10-Atestados/atestado.htm), onde se
poderá encontrar uma listagem muito completa das minutas existentes e dos respectivos diplomas legais.
Sobre os atestados médicos, dispõe o Código Deontológico da Ordem dos Médicos o seguinte:
Artigo 98.º - Atestados médicos
1 – Por solicitação livre, e sem qualquer coacção, do interessado ou seu legal representante, o médico tem o dever de atestar os estados de saúde ou
doença que verificou durante a prestação do acto médico e os tenha registado.
2 – Os atestados médicos, certificados, relatórios ou declarações são documentos particulares, assinados pelo seu autor de forma reconhecível e só
são emitidos a pedido do interessado, ou do seu representante legal, deles devendo constar a menção desse pedido.
3 – Os atestados de doença, além da correcta identificação do interessado, devem afirmar, sendo verdade, a existência de doença, a data do seu início,
os impedimentos resultantes e o tempo provável de incapacidade que determine; não devem especificar o diagnóstico de que o doente sofre, salvo por
solicitação expressa do doente, devendo o médico, nesse caso, fazer constar esse condicionalismo.
4 – Para prorrogação do prazo de incapacidade referido no número anterior, deve proceder-se à emissão de novo atestado médico.
5 – O médico não estando impedido de realizar actos médicos sobre si próprio ou familiares directos, igualmente não está impedido de atestar as
suas observações e respectivas consequências.
6 – Dado o carácter pericial que a sociedade indevidamente atribui ao atestado médico, é recomendável evitar a sua emissão em situações em que
possa ser alegado conflito de interesses.
Quanto à obrigatoriedade do preenchimento de minutas, entendemos que tal imposição não contraria a liberdade do médico que a
preenche, porquanto a sua finalidade passa por garantir um interesse do doente e uniformizar procedimentos. Acresce que nada
impede o médico de atestar, em documento autónomo ou complementar, outra realidade que a minuta não lhe permite.
Relativamente às vinhetas, é sabido que as mesmas têm como finalidade primária o controlo financeiro do sistema. Não obstante, há
casos em que é exigido ao médico que coloque no atestado a sua vinheta, como sucede, por exemplo, com os certificados de
incapacidade temporária para o trabalho por estado de doença.
Desta informação deverá ser dado conhecimento ao consulente e, se o Conselho Nacional Executivo assim o entender, poderá ser
publicada na ROM, como sugerido pelo consulente.
A Consultora Jurídico
2009-11-21
1. Algumas referências legais estão desactualizadas, mas, ainda assim, a informação parece-nos útil.
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INFORMAÇÃO
COMUNICADO

Curso de Medicina de Aveiro
A oitava Faculdade de Medicina em Portugal iniciou o seu
percurso no ano lectivo de 2009-2010 na Universidade do
Algarve, levantando uma série de questões de extrema importância, com delicadas implicações futuras, que a Ordem
dos Médicos gostaria de ter analisado com o Digníssimo
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Prof.
Doutor José Mariano Gago, pelo que, em Fevereiro de 2009,
solicitou uma audiência formal com esse objectivo. Estranhamente, tal audiência não foi concedida.
No ano lectivo de 2008-2009 abriram 1614 vagas para Medicina nas sete Faculdades de Medicina portuguesas. Se multiplicarmos este número por 30 anos, significa que se formarão, durante este período de tempo, 48420 médicos. A este
número deveremos somar os cerca de 12 mil médicos formados nos dez anos anteriores, que, pelas novas regras de
aposentação, terão que exercer pelo menos durante 40 anos.
Quer isto dizer que, em 30 anos, sem sequer contar com os
estudantes de medicina portugueses no estrangeiro e com
os eventualmente formados na Universidade do Algarve (UA),
Portugal irá duplicar o seu actual número de Médicos! Absurdamente, no ano lectivo de 2009-2010 o numerus clausus
para Medicina aumentou novamente.
Para que vai precisar Portugal de mais de 60 mil médicos
no activo, particularmente quando se prevê uma redução
da sua população total?
Portugal terá actualmente cerca de 30 mil médicos no activo, um número exactamente sobreponível à média europeia.
O actual problema da saúde em Portugal, salvo algumas
situações pontuais, não é de falta de Médicos mas sim de
falta de organização, como reconheceu publicamente a própria Ministra da Saúde, com toda a propriedade.
O rotundo êxito do programa específico de combate às
listas de espera para cirurgia das cataratas ilustra amplamente esta indisputável verdade. Com um pequeno investimento adicional, que permitiu a rentabilização da capacidade já instalada no SNS, em poucos meses acabou-se com
as listas de espera de cataratas, sem que fossem necessários
mais oftalmologistas!
E se se prevê que, no curto prazo, possa haver alguma dificuldade transitória de Médicos, ela não será resolvida pela
Universidade do Algarve nem pelo putativo Curso de Medicina de Aveiro, pois só daqui a dez anos começarão os seus
primeiros licenciados a completar as respectivas especialidades, numa altura em que já terão sido ultrapassadas essas mesmas dificuldades. Este problema transitório será facilmente resolvido se o Governo atrair os Médicos que estão actualmente perto da sua reforma para se manterem
mais meia dúzia de anos no activo.
A indesmentível verdade é que, em termos quantitativos, a
Faculdade de Medicina do Algarve e o desnecessário Curso
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de Medicina de Aveiro se irão limitar a formar Médicos
para o desemprego ou para exportação.
Aliás, quem faz contas de forma honesta e transparente sabe
que, a partir de 2010, o numerus clausus para Medicina deveria começar a diminuir para evitar o desemprego médico.
Médicos a menos prejudicam as populações pelas dificuldades de acesso, mas Médicos a mais constituirão um desperdício para o país e uma ameaça para os cidadãos saudáveis,
pois serão compelidos a inventar doentes para sobreviver, e
farão disparar os custos globais da saúde. Será tão difícil
compreender que à Saúde não se podem aplicar as regras de
mercado de qualquer outro sector da economia?!
E numa altura em que o país se debate com uma profunda
crise económica, em que as Universidades estão asfixiadas
e em que o SNS, por falta de recursos, está a ser minimalizado
e comprometido na qualidade dos serviços de saúde disponibilizados aos doentes, é um dever patriótico que todos
se questionem sobre as razões subjacentes a uma decisão
exclusivamente política, contrária a critérios técnicos, e que
custará dezenas de milhões de euros ao país, desta maneira
espantosamente desperdiçados.
Perante a crueza dos números, por si próprios indesmentíveis, é evidente e incontestável que Portugal não precisa
de mais quaisquer Faculdades de Medicina para além das
oito já existentes. Invista-se na Universidade de Aveiro, que
bem o justifica e merece, mas não de forma a desperdiçar
recursos que tanta falta farão noutros sectores da mesma
Universidade.
Um dos graves problemas do país é que passamos a vida a
fazer experiências que, depois, nunca são avaliadas nem
extraídas conclusões consequentes. Elogiamos deslumbradamente todas as experiências, mas nunca aprendemos com
os resultados. E assim estamos cada vez mais na cauda da
Europa. A Comissão Científica Internacional (CCI) produziu apenas um elogio no condicional à metodologia escolhida para o curso do Algarve. Na realidade, não existe Medicina Baseada na Evidência que comprove que o método
PBL, em si mesmo extraordinariamente exigente, quando
ministrado por um corpo docente maioritariamente sem
experiência, seja globalmente superior aos métodos de ensino presentemente utilizados, que já nada têm a ver com
os métodos clássicos do antigamente.
A Faculdade de Medicina do Algarve não é necessária, pelo
que a sua nova experiência, por muito interessante e estimulante que seja, é supérflua. Caso se pretenda reproduzir
a experiência de ensino integral em PBL em Portugal, o que
a Ordem dos Médicos encara de forma positiva, então que
primeiro se avaliem de forma transparente e independente
os futuros resultados do Algarve.
Finalmente, não se pode escamotear que as licenciaturas

INFORMAÇÃO
de Bolonha em outras áreas não conferem aos alunos a
mesma formação dos primeiros anos dos Cursos de Medicina, pelo que a Ordem dos Médicos encara com enorme
preocupação a qualidade dos futuros licenciados pelo método PBL e com cursos de apenas quatro anos.
Além do mais, não existe em Portugal massa crítica suficiente para oito Faculdades de Medicina, muito menos para nove,
nem existe capacidade no país para que todos os futuros
licenciados possam concretizar uma especialidade Médica.
Então, não podemos deixar de perguntar, quais são as verdadeiras consequências de proletarizar e indiferenciar a Me-

dicina, reduzindo o seu nível global de qualidade, prejudicando, por essa via, os próprios doentes? O ónus desta
decisão política vai ser pago por todo o País.
Se as normas internacionais dizem que é suficiente uma
Faculdade de Medicina por cada dois milhões de habitantes, para que se equaciona a criação da nona Faculdade de
Medicina em Portugal?
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos
Lisboa, 15 de Dezembro de 2009

Parceria
Hotel muito simpático no Baixo Alentejo, com 30 quartos, lindos arranjos interiores
e exteriores, num ambiente interessante e bonito, gostava de estudar com médicos
e profissionais do ramo a possibilidade de converter uma parte ou o total das instalações
para fins medicinais

(Centro de reabilitação, ou semelhante)
Agradecemos respostas para reabilitacao.msd@gmail.com
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INFORMAÇÃO
Candidatura à Secção Regional do Centro
com liderança de Francisco Rolo
Um grupo de médicos da Secção Regional do Centro divulgou a seguinte nota
à imprensa, que dá conta de uma candidatura aos órgãos dirigentes regionais.
Nota à Imprensa
Preocupados com o rumo da Ordem do Médicos, um grupo de médicos promoveu uma reunião onde se discutiram aspectos
programáticos e de objectivos e do que é necessário para dar à Ordem dos Médicos um sentido de responsabilidade e
respeitabilidade que a classe merece. Foi uma constante nas intervenções dos presentes a sua indignação perante o «lavar de
roupa suja» com que os actuais dirigentes se degladiam na praça pública, postura na qual os médicos não se revêem.
Perante tal cenário, foi decidido por unanimidade o apoio a uma candidatura à Secção Regional do Centro personalizada
pelo Dr. Francisco Rolo, Urologista dos HUC, Presidente da Sociedade Portuguesa de Urologia e uma pessoa que se
dedicou toda a vida a causas e a servir o bem público.
Destacam-se, no grupo de apoiantes dos HUC, os médicos Joaquim Murta, Horácio Firmino, Óscar Gonçalves, Baptista
Geraldes, Francisco Carrilho, Carlos Robalo Cordeiro, Nascimento Costa, Carlos Alberto Bastos, Joaquim Cerejeira, Filipe
Caseiro Alves, Fernando Oliveira, Dulce Diogo, Francisco Matos e Américo Figueiredo; do IPO de Coimbra, Frederico
Valido, Carlos Cortes, Paula Alves e Cristina Oliveira; do Centro Hospitalar de Coimbra, Ciro Costa, Fernando Martins,
António Vieira, Carlos Athayde, Costa Almeida e Carlos Janelas; da Medicina Legal, Silva Marques e Duarte Nuno; e da
Medicina Geral e Familiar, Elsa Machado, Augusta Mota, Rui Nogueira, Cesário Andrade Silva e Nuno Leite Oliveira.

Fernando Gomes lidera candidatura
à Secção Regional do Centro
Nas próximas eleições, a lista que integrará a equipa que dirigiu o rumo da
Secção Regional do Centro nos últimos cinco anos, será liderada por Fernando
Gomes, noticiou o Diário das Beiras em notícia que passamos a transcrever.
O neurocirurgião Fernando Gomes é candidato à Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos nas eleições que se
realizam em Dezembro de 2010. Na decisão do director do Serviço de Neurocirurgia dos Hospitais da Universidade de
Coimbra, actual vice-presidente do Conselho Regional do Centro, pesou o facto de «considerar que há muito trabalho em
curso, que deve ser continuado e concluído».
Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Fernando Gomes afirmou também que para a sua decisão contribuiu «a confiança
manifestada pela equipa que nestes últimos cinco anos esteve na direcção da Secção Regional do Centro», bem como o facto de o
actual presidente, José Manuel Silva, estar a ponderar «candidatar-se a outros cargos mais importantes na Ordem dos Médicos».
Deste modo, Fernando Gomes avança acompanhado pela actual equipa da Secção Regional do Centro, admitindo, no
entanto, que «poderá haver uma ou outra alteração», por menor disponibilidade das pessoas.
A candidatura liderada por Fernando Gomes «não irá apoiar nenhum dos candidatos que venham a perfilar-se para a
eleição a bastonário, «independentemente das opções pessoais» que os elementos que integram a lista possam ter.
«A nossa lista não é contra ninguém, mas pretende, com a nossa experiência e vontade de trabalhar, defender um projecto
para a Ordem dos Médicos», sublinha Fernando Gomes.
Entre as prioridades, Fernando Gomes inclui «a defesa da qualidade do ensino e do exercício da Medicina, o que se traduz na
defesa dos doentes», bem como o desenvolvimento do projecto, iniciado neste mandato, da Aldeia do Médico do Centro.
«Há ainda muito para fazer, mas o mais importante é colocar os médicos dentro da Ordem, para além dos muitos que já
colaboram, de forma voluntária», afirma o neurocirurgião dos HUC.
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Síndrome de Exaustão/Burnout
– Projecto Nacional da Ordem
dos Médicos – 2009
No âmbito do programa da actual gestão da Secção Regional Sul da Ordem
dos Médicos está claramente integrada e evidenciada a problemática do
Burnout, causas, consequências, diagnóstico e prevenção, nos profissionais
médicos como uma meta de carácter prioritário.
A evidência, o aumento exponencial do
problema, tem ecos de preocupação ao
nível de toda a União Europeia, e também em vários pólos mundiais onde se
salientam os Estados Unidos e o Brasil.
A emergência do facto, na União Europeia, teve tradução no relatório da
Agência Europeia para a Segurança e
Saúde no Trabalho, especificamente
direccionado para a área da saúde que
numa observação fina das causas refere, «A study on junior hospital doctors
has shown that they routinely exceed
55 hours per week, often working
continuous shifts of up to 32 hours» e
«Extreme cases of working 70 hours
without proper rest periods also exist.
This causes poor mental health as a
result of extreme fatigue and stress».
Ainda, neste contexto, a referida Agência aponta que «Hospital doctors are
also particularly at risk from combination of shift work and a long and unpredictable hours on-call work».
Estas preocupações da entidade especializada da União Europeia transformaram a prioridade estabelecida na
Ordem dos Médicos numa tarefa inadiável em prol do bem estar e qualidade de vida da classe médica em particular, e da qualidade da prestação dos
cuidados de saúde em geral.
Nesse sentido o Conselho Regional Sul,
através do seu Departamento de Formação elaborou um projecto global de
várias fases, sendo a primeira a realização de Acções de Sensibilização nas suas
Distritais, subordinadas ao tema

«Síndrome de Exaustão – Burnout». É
sobre esta fase, ora terminada, que constituirá a exposição do presente artigo.
A preparação da tarefa iniciou-se em
Janeiro de 2009 através da constituição da equipa de trabalho, formada por
técnicos estudiosos da temática e com
preparação pedagógica (psicólogos),
que programou a elaboração do programa de trabalho, a formatação das
acções, a metodologia a adoptar e a
calendarização.
O passo seguinte foi faseado em duas
direcções: por um lado, os serviços do
Departamento de Formação divulgaram o programa da acção e procuraram sensibilizar os responsáveis das
Distritais para a importância do projecto; por outro lado, os técnicos iniciaram uma pesquisa exaustiva sobre a
realidade do tema de modo a poder
compilar um conjunto de documentos que servissem de apoio ás acções.
Assim, a linha condutora que consubstanciou a introdução ao documento
de divulgação das acções focalizou alguns aspectos, que fizeram parte do
suporte do programa, e que salientamos «A Sindrome de Burnout é um
termo do foro psicológico que descreve um estado de exaustão prolongada
e redução de interesse, nomeadamente em relação ao trabalho (...) Seja qual
for a definição o facto é que, entre outros, os/as trabalhadores/as da saúde
são potenciais vítimas desta síndrome
(...) Burnout estabelece uma relação
com a situação de stresse ocupacional

sendo considerado como uma das consequências negativas mais marcantes
como a auto avaliação negativa e o desinteresse por tudo e por todos (...) O
custos desta síndrome são elevados para os profissionais com consequências
físicas, psíquicas e comportamentais,
algumas irreversíveis, para as instituições que integram e para a sociedade
em geral». O facto de ser uma situação preocupante e potenciadora de vítimas, implicou que proporcionalmente à frieza dos números e do real fosse
apontado um caminho de positividade
«Mas, tal como é possível descrever e
viver com stresse em termos positivos
(eustresse) é possível lidar com a síndrome de burnout em termos preventivos. Para isso é necessário conhecê-la,
compreendê-la e aprender a lidar com
ela». Este foi o móbil desta primeira fase.
O programa das acções de sensibilização foi distribuído em 4 fases:
1ª. «Os números e os dados...» em que
se procurou mostrar, através de dados estatísticos, os resultados desses
inúmeros estudos sobre a temática no
Mundo, na Europa e em Portugal;
2ª. «The only person without stress is
a dead person» (Hans Selye) onde se
explicitaram os conceitos que, a montante e jusante do burnout, poderiam
clarificar a situação, nomeadamente o
Stresse (positivo e negativo), Burnout,
Factores Etiológicos, Sintomas Físicos
e Manifestações Emocionais e comportamentais. Ainda nesta fase introduziuse o instrumento de avaliação do BurnRevista ORDEM DOS MÉDICOS • Janeiro 2010
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out «Maslach Burnout Inventory e
apresentaram-se 3 estudos, publicados
em 2008, sobre situações de Burnout
em especialidades clínicas;
3ª. «Causas potenciadoras em Médicos, Consequência e Prevenção» onde
se procurou direccionar para os profissionais de medicina o diagnóstico e
prognóstico da problemática. Para esta
fase o suporte foi um conjunto de estudos internacionais e nacionais que fizeram o inventário das áreas de especialidade mais atingidas e os factores
mais emergentes de gerar situações de
burnout. Ainda nesta fase foi apresentado um estudo de caso para interacção com os participantes;
4ª. «Burnout – Engagement» onde se
elaborou uma nota conclusiva da abordagem geral e se apresentaram um conjunto de conceitos tendentes a dar um
novo caminho ao Burnout procurando deixar algumas notas de como lidar com ele e não deixar que se torne
numa situação de exaustão, passando
a linha do «borderline», impedindo que
a porta do erro, da renúncia e do limite se abra como forma de solução.
As acções decorreram, este ano, em Maio
nas Distritais de Ponta Delgada/R.A.dos
Açores, Grande Lisboa, Lisboa e Funchal/
R.A. da Madeira; em Junho nas Distritais
de Setúbal, Évora e Faro; em Julho nas
Distritais do Oeste/Caldas da Rainha e
Potalegre; em Outubro nas Distritais da
Terceira/R.A. dos Açores e em Beja. Por
razões que nos ultrapassam não se realizou na Distrital de Santarém.
As acções, que envolveram mais de 250
participantes decorreram, por decisão
organizativa de cada Distrital, nas sedes de cada Distrital e nos Hospitais
locais.As sessões tiveram uma duração
média de 4 horas, conforme o previsto,
e foram sempre muito participadas com
pedidos de esclarecimentos, perguntas,
críticas, apresentação de casos pessoais e de conhecimento geral, comentários e sugestões. Em cada sessão estiveram presentes jovens internos, dirigentes clínicos, médicos/as de longa
carreira e de várias especialidades bem
como, em algumas Distritais, Psicólogos/as, Enfermeiros/as e outras profissões da saúde que não médicos/as.
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De entre os vários pontos abordados
tiveram especial atenção na discussão
os dados com origem num estudo nacional, que convergem com os dados recolhidos de estudos internacionais, e que
referem consequências para os/as profissionais de medicina como, «Os médicos têm frequente conflitualidade familiar e divorciam-se vinte vezes mais do que
a população geral», «A doença psiquiátrica em médicos tem uma prevalência
superior à da população em geral» e «A
taxa de suicídio é mais elevada nos médicos do que na população em geral».
Ainda neste contexto importa realçar
o conjunto de notas potenciadoras do
Burnout, que constituem um inventário de situações, como «A dedicação
integral à medicina e a vida adiada»,
«A formação insuficiente nas relações
interpessoais e no saber-ser»; «A idealização do poder médico»; «O deficit
de recursos humanos e materiais, os
ambientes não protegidos, a imagem
das organizações de saúde e os riscos
emocionais»; «A não cultura de que a
finalidade de curar nem sempre é viável e trabalhar com dependência, sofrimento e morte» e «As mudanças das
políticas de saúde são geradoras de
contradições e incoerências, a progressiva redução de autonomia, a falta de
feedback positivo e os conflitos com
papéis familiares e sociais».
Curiosamente entre as variadas posições,
de cepticismo, de apoio ao problema, de
fundamentalismo, de desânimo e de optimismo sobressaiu um ponto comum: o
problema existe, as causas são conhecidas e é necessário conseguir «um cami-

nho que não fique pelo caminho». Unânime foi o apoio à inciciativa do Conselho Regional Sul, e da Ordem no geral,
um aplauso pela coragem de falar alto
de um tema tabú. Igualmente consensual
foi de que este projecto deveria ser extensivo às restantes Secções.
Apraz dizer que o contacto que tivemos
antes de cada sessão, a participação activa no seu decorrer e os inúmeros contactos via e-mail e telemóvel depois das
acções vieram provar que o projecto é
uma medida acertada e assertiva e que,
nesta fase não é possível voltar atrás.
Depois destas acções «nada mais será
como dantes». Podemos referir que depois deste periodo de campo já tivemos
contactos para mais acções quer em
Distritais onde já estivemos, quer para
zonas de especialidades específicas em
unidades hospitalares, bem como de instituições académicas que tiveram conhecimento das acções.
E terminamos esta observação com as
citações com que finalizámos as sessões,
«Sem lugar a dúvidas, a droga mais frequentemente usada na clinica geral é
o médico mesmo» (Balint, 1988),
«Sem trabalho a vida é pobre mas
quando o trabalho é sem alma, a vida
asfixia» (Albert Camus).
Departamento de Formação do Conselho Regional Sul
David Pires Barreira – Psicólogo
José Magalhães – Psicólogo
Teresa de Sousa – Secretariado
Nídia Zózimo – Directora do Departamento de Formação do Conselho
Regional Sul
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O Artigo 95º

«É dever indeclinável do Médico comunicar à Ordem, de forma rigorosa,
objectiva e confidencial, as atitudes fraudulentas ou de incompetência grave
no exercício da Medicina de que tenha conhecimento, aceitando depor nos
processos que em consequência venham a ser instaurados.»
Artigo 95º, Código Deontológico de 1985 da Ordem dos Médicos.
Sempre achei este artigo 95º algo de
extraordinário. Está lá, preto no branco. Os médicos, através do seu órgão
máximo, a Ordem, assumem em pleno
o seu dever de se auto-fiscalizarem. É
aos próprios médicos, e não a outros,
que cabe o «dever indeclinável» de denunciar fraudes ou incompetências
graves de outros médicos. Os médicos constituem-se em polícias deles
próprios. E está certo. Todos sabemos
como a nossa profissão é difícil e complexa. Não é fácil diferenciar um caso
em que é a doença que nos engana,
ou nós que nos enganamos, mas sem
«incompetência grave», de um outro
caso em que somos fraudulentos ou
gravemente incompetentes. Não é fácil diferenciar um e outro caso mesmo
para nós, médicos, quanto mais para
não médicos! Por isso, está certo. Devem os médicos ser os polícias deles
próprios. E, por outro lado, se todos
os médicos assumirem esse papel, será

difícil a um médico fraudulento ou gravemente incompetente conseguir escapar ao escrutínio daqueles ao lado
de quem trabalha todos os dias.
E depois, como está bem redigido o
artigo! A maneira como está expresso
«dever indeclinável». Não nos podemos furtar a este dever. Ou como se
especifica «de forma rigorosa, objectiva, confidencial». Não basta lançar
boatos, lavar roupa suja em público
ou destilar inimizades. Se há fraude ou
incompetência grave, há que a comunicar «de forma rigorosa, objectiva,
confidencial». Ou o pormenor de se
adjectivar a «incompetência grave».
Não se propõe denúncias de pequenos erros, enganos ou esquecimentos
a que todos estamos, inevitavelmente,
sujeitos. O objectivo é identificar fraudes (enganar os doentes de forma propositada) ou incompetência grave (não
admissível na prática normal de um
médico normal).

É por tudo isto que sempre considerei
este artigo 95º como uma afirmação
extraordinária da auto-regulação dos
médicos pelos médicos.
O novo código deontológico foi publicado em Diário da República de 13
de Janeiro de 2009. Desapareceu o
artigo 95º. Nenhum outro equivalente
o substitui. O novo código determina
o que é correcto ou incorrecto deontologicamente. Mas não especifica a
quem cabe o dever de comunicar à
Ordem o incumprimento dessas regras.
Esse vazio é perigoso. Se não nos assumirmos a nós, médicos, como os fiscalizadores da nossa própria actividade,
não tenhamos dúvidas que outros assumirão esse papel. Perdemos nós na
nossa dignidade, perdem todos os portugueses na funcionalidade do sistema.
Tiago Tribolet de Abreu
Assistente Hospitalar de Medicina
Interna

É isto que queremos para a Revista da Ordem?

Passamos a publicar carta que foi dirigida ao Presidente da Ordem dos Médicos.

Exmo. Sr. Bastonário:
O novo Código Deontológico da Ordem foi publicado a 13 de Janeiro de
2009.Li-o com atenção, como, logo
após o final da minha licenciatura, o
tinha feito ao Código anterior. A sua
leitura mereceu-me duas apreciações
críticas, a primeira das quais enviei
para publicação na Revista da Ordem
dos Médicos (ROM) a 13 de Fevereiro
de 2009. Ainda não foi publicado.
Neste entretanto, a ROM passou a incluir um «suplemento» da Secção Regional do Centro, onde membros desta secção têm todo o «tempo de ante-
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na» que entenderem para expressarem as suas opiniões pessoais, incluindo ataques à direcção nacional da Ordem, democraticamente eleita.
É isto que queremos para a Revista da
Ordem? Um local em que, em nome
da liberdade de expressão, se lava roupa suja em público, em que se escreve
como intuito de atacar pessoalmente
este ou aquele?
Sempre entendi que não. A ROM serve
para os médicos expressarem opiniões
ou preocupações sobre aspectos técnico-deontológicos da sua profissão, e
serve para a Ordem com eles comunicar sobre esses mesmos aspectos. Foi

nesse sentido que enviei o artigo que
acima referi, há já 10 (!!) meses. Aguardo, esperançoso, a sua publicação, para
poder enviar o segundo e assim, de
novo esperançoso, eventualmente
despoletar alguma discussão útil sobre
o novo Código Deontológico.
«Conhecendo-o» pelo que escreve e
expressa, estou certo da sua concordância, pelo menos parcial, com este meu
desabafo. Desconheço é se irá fazer algo
para mudar este estado de coisas.
Um abraço,
Tiago Tribolet de Abreu
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– Vou tomar a Vacina da Gripe A?
– Claro! Vou tomar a Vacina!!
Como pediatra sou algumas vezes interpelada por colegas de outras especialidades em relação a alguns assuntos e particularmente em relação a vacinas. Como tomar, como juntá-las quando são várias, o que as contra-indica, a
tosse, a rinorreia isolada, a constipação, etc, etc.1
Helena Porfírio
Pediatra
Desta vez por causa da Gripe A
(H1N1) as perguntas são: «Tu vais tomar a vacina?», «Se eu não acredito na
vacina vou aconselhá-la às minhas grávidas, às minhas crianças?» apreensiva
permito-me tecer algumas considerações:
Somos Corpos Especiais. A classe
profissional dos médicos bem como a
dos enfermeiros e outros técnicos de
saúde somos «Corpos Especiais»2. Temos por isso a responsabilidade de estar e de nos mantermos aptos a tratar
e a cuidar dos outros. A todo o momento face a determinadas situações
podemos ser chamados a apresentarmo-nos na linha da frente. A Sociedade Civil e o Estado deram-nos esse estatuto denominado de Corpos Especiais, temos por isso o privilégio de sermos os primeiros a tomar a vacina, mas
temos esse privilégio porque temos essa
responsabilidade perante a sociedade.
Não está em causa que para qualquer
tratamento seja necessário dar o seu
consentimento informado. Disse bem:
informado. Porque quando devolvo a
pergunta «mas porque é que não te
hás-de vacinar?» as respostas vêm eivadas de alguns argumentos de pouca
evidência científica. «Mas a vacina ainda não tem estudos», «Oh! Afinal a gripe A não é nada do que «eles» andaram para aí a apregoar, um exagero!»,
«a ministra finlandesa disse...» «na televisão e nos telejornais diz-se..» as
respostas aparentam um certo medo.

Face a estes argumentos está em
causa a formação pré-graduada.
Está em causa o COMO aprendemos
a «medicina baseada na evidência», o
como aprendemos a «saúde pública»,
o como aprendemos a «medicina preventiva» e até a farmacoterapêutica.
Uma coisa é saber «o quê», isto é os
conteúdos programáticos, saber O
QUE está nos livros, outra é saber relacioná-los com o quotidiano e com as
situações de excepção como é uma
pandemia. O saber aplicar os conteúdos programáticos da medicina preventiva, os da saúde pública, os da
medicina baseada na evidência, o saber usar os conceitos aprendidos na
escola, usá-los no dia-a-dia. Ficou demonstrada aos alunos a eficácia, a eficiência e a efectividade das medidas
da saúde pública e as da medicina preventiva?
O médico, a pessoa – a sua relação com o doente… «Se eu não
acredito na vacina vou aconselhá-la às
minhas grávidas, às minhas crianças?»
Pergunto: Então se sou fumador não
falo aos meus doentes/utentes/clientes
nos malefícios do tabaco? Não lhes indico a Consulta de Desabituação Tabágica? Se sou obeso ou tenho excesso
de peso, ou seja se me incluo nesse
contingente pandémico da obesidade,
não aconselho exercício físico e uma
correcta alimentação a todos os meus
doentes, tanto a gordos como a magros? O que é ser médico?
A responsabilidade médica. É preciso saber que hoje o doente é muito
mais instruído, informado, exigente em

termos de qualidade e reivindica mais
os seus direitos. Existindo orientações
técnicas precisas por parte das organizações creditadas para as emitirem
e não sendo estas aconselhadas ou
prescritas pelo médico, mais tarde perante uma morte ou uma sequela resultado da doença que poderia ter sido
prevenida, os familiares, ou o próprio,
poderão vir a processar o médico ou
o serviço de saúde por não terem sido
seguidas aquelas orientações3.
A relação com a Autoridade. Está
também em causa a relação de confiança ou se quiserem a relação de autoridade para com os organismos que
detêm o poder de emitir orientações.
Falo da OMS e da EMEA, poderia falar
de outros, são organismos de elevada
qualificação científica e técnica, de carácter internacional, que reúnem peritos em diversas áreas de elevada craveira profissional. Falo também da DGS.
Contudo vivemos numa época em que
essa autoridade, esse poder, é facilmente posto em causa. Atribuo-o aos mass
media clássicos (jornais, tv, rádio) e aos
novos media sociais (blogs, wikis, microblogging, twitter, etc) são ferramentas
poderosas e são usados pelas pessoas
para socializar, partilhar, comunicar, cocriar, contar histórias, colaborar, etc.
Mas contêm em si a sua própria nemésis,
podem veicular informação errónea e
instantaneamente atingir toda a Web
e automaticamente o mundo real. A
transparência existente nos media sociais é a nova objectividade. Esta transparência não é só desejável ela é inevitável, as pessoas confiam umas nas
Revista ORDEM DOS MÉDICOS • Janeiro 2010
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outras e não têm problemas em unir
forças on e off line para o melhor. Por
isso é obrigação da OMS, da EMEA e
até da DGS como comunicadores entender isso e tentar estar presente, aí,
onde se encontra o público, criando
valor acrescentado.
Quanto aos estudos clínicos, houve contingentes populacionais que foram os primeiros a ser vacinados, tendo sido estudadas nestes a resposta
imunológica induzida pela vacina bem
como as suas reacções adversas. De
resto trata-se de uma vacina inactivada
e a sua metodologia de fabricação é
amplamente conhecida. A aprovação
de um novo medicamento evoluiu muito, é hoje um processo altamente qualificado que obedece a regras precisas, cada vez mais apertadas.
Quanto à pandemia afinal não ser
o que se julgou. É de lembrar que
os objectivos das medidas de saúde
pública preconizadas, nas fases de contenção, transição e agora de mitigação,
foram a diminuição da mortalidade e
evitar a disrupção social e económica
entre outras. As medidas de contenção da Gripe pandémica A H1N1, foram e têm sido as correctas. São sinais
da grande complexidade civilizacional
que vivemos. Pela 1ª vez na história da
medicina e da humanidade foi possível detectar, identificar, seguir geográfica e epidemiologicamente uma doença altamente contagiosa. E mais: atra-
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vés de medidas simples mas conhecidamente eficazes (lavagem das mãos, etiqueta respiratória e isolamento de
doentes) foi possível impedir a progressão avassaladora da epidemia que iria
provocar a temível disrupção social e
económica como as anteriores pandemias provocaram. Por outro lado, pela
1ª vez sob os auspícios das entidades
internacionais creditadas, a OMS, a
FDA, a EMEA (não há nenhumas mais
acima delas em qualidade técnico-científica e imparcialidade), foi possível
organizar as entidades privadas, laboratórios e distribuidoras, para se fabricar uma vacina a tempo de contribuir
também para a contenção da epidemia.
E pela 1ª vez face a recursos escassos
(o nº de vacinas/população) foi possível organizar a sua distribuição de forma aceite pela população baseada em
critérios exclusivamente médicos e não
socioeconómicos.
Se não vemos «mais» (em quantidade)
doença deve-se àquelas medidas. Se não
é muito mais grave em termos de nº de
mortos e de nº de dias de doença isso
deve-se às características de virulência
do vírus, felizmente que assim foi. Contudo Apesar da mortalidade não ser
elevada, o certo é que morrem grávidas não vacinadas, adultos jovens e crianças os quais representam uma perda
social muito significativa. Constituem
perdas enormes para a sociedade.
Por tudo isto estamos, humanidade, de

parabéns. Estamos Ministério da Saúde do Governo de Portugal e Direcção Geral de Saúde de Parabéns (não
devemos ser parcos em elogios, porque também não o somos em críticas).
Finalmente, espero que desta situação da Pandemia da Gripe A H1N1
se retirem muitos ensinamentos e
que aquelas atitudes e práticas que
foram introduzidas se mantenham e
se venham a replicar para outras situações. Contudo, voltando à vacina, se nem sequer os médicos e os
enfermeiros se vacinam, então a Saúde e a Medicina com letra grande
ainda têm muito a melhorar. Há muito trabalho a fazer!
1. Vacina Pandemrix®: informação
complementar à Circular Normativa nº
17A/DSPCD de 13/11/09 Nº: 45/DSPCD
de 21/11/09
2. «…são justificados, legislativamente,
como carreiras com um nível de
responsabilidade, estatuto, exigência,
perigosidade, requisitos ou conteúdos
funcionais especializados que justificam
um regime específico de retribuição».
(googlar corpos especiais).
3. O mesmo se pode passar em relação
ao incumprimento das Orientações
Normativas existentes em relação à
avaliação, prevenção e/ou tratamento
correctos da dor no paciente com dor
aguda ou com dor crónica, tantas vezes
esquecidas por nós nos planos
diagnósticos e terapêuticos.
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De quem são os dados
do processo clínico?
De quem é a fotografia de Che que Korda tirou?
A quem pertence essa foto?
De quem é a fotografia «Gare Saint-Lazare, Paris 1932» que H. CartierBresson tirou?
Do fotografado ou do fotógrafo?
Do objecto ou do intérprete?
O que significa «tirar» uma foto?
De quem é o quadro Mona Lisa?
De quem são os estudos para a Mona Lisa?
De quem é/era o «negativo» de uma fotografia comercial (retocada)?
De quem são os dados do processo clínico?
Do doente? Do médico? Dos médicos? Do processo do?
Os dados serão «do» doente; sê-lo-ão as interpretações que,
sobre eles, o médico tiver feito?
O que significa propriedade, neste contexto?
Que consequências terão as decisões que tomarmos?
Um processo clínico sem interpretações – limpo, sem riscos, defensivo?
Pior a emenda que o soneto?
Em vez de se tentar corrigir o defeito de uma parte, substitui-se a
maçã bichoca por uma abóbora GM?
O arguido poderia fazer valer o seu direito processual penal a não se
auto-incriminar.
http://jornal.publico.clix.pt/noticia/28-12-2009/condutores-podemrecusar-testes-de-alcool-no-sangue condenacao-ilegal-18488198.htm

«Gare Saint-Lazare, Paris 1932», Henri
Cartier-Bresson
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Clínica privada: Do nó cego ao nó
gordio – Janeiro 2010
Após uma leitura cuidada, na revista da Ordem dos Médicos (Out/Nov 2009),
da transcrição de algumas afirmações proferidas pela Dra. Manuela Arcanjo,
no debate ocorrido no passado dia 23, e após 40 anos de prática em clínica
pública e privada em Portugal, e no estrangeiro (EUA, Canadá e Reino Unido), quis, como solicitado pela revista da Ordem, colaborar com o envio de
alguns comentários e análise do ponto de vista médico, assim como contribuir com a formulação de algumas sugestões que fazem hoje sentido, e que
podem ser aplicadas.
As transformações ocorridas nos nossos Hospitais Públicos, intituladas de
«Epezação» pela Dra. Manuela Arcanjo, não trouxeram os benefícios esperados a nível financeiro, resultando um
aumento significativo do défice das contas dos mesmos, tendo obrigado a um
orçamento rectificativo no final de 2009.
Desta forma, e apesar de atingidos alguns objectivos estabelecidos no funcionamento destas unidades de saúde,
o resultado financeiro – que não está
sob a alçada da intervenção dos médicos – não foi o desejado. No entanto,
e porque a União Europeia assim o
dita, o défice das contas públicas terá
que descer, e o mesmo se aplica ao
défice dos Hospitais Públicos.
Ora, se o défice aumentou, também a
honrosa classificação de 12º lugar entre 195 Países atribuída em 2001 à perfomance do nosso Sistema de Saúde
utilizando indicadores idênticos para
todos os países, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), tem vindo sucessivamente a descer. Portugal ocupa hoje
o 25º lugar do ranking europeu.
Apesar dos esforços, e empenhamento,
dos nossos administradores hospitalares, equipas administrativas, médicos,
enfermeiros e outros técnicos de saúde empenhados em executar as estra-
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tégias políticas implementadas nos últimos 8 anos, a melhoria dos resultados permanece longe do desejável.
No mesmo debate o Professor Pita Barros afirmou «que a medicina é uma actividade demasiado complexa e específica
para ser gerida só por não-médicos», o
que pode levar facilmente à interpretação que o afastamento da classe médica dos locais de decisão pelas estratégias implementadas provocam resultados insuficientes, apesar do aumento substancial da despesa com os investimentos feitos pela tutela em todas as áreas da Saúde. Este é precisamente o mesmo fenómeno verificado
no Reino Unido, que as nossas autoridades da Saúde insistem em seguir
como modelo – embora não sendo o
ideal, como todos sabemos.
Numa análise simplista, gostaria de poder acreditar que o nosso Sistema de
Saúde que conseguiu em cerca de 25
anos, atingir resultados tão excepcionais que o levaram ao topo da tabela
da classificação Mundial em 2001, com
parâmetros «como a redução da mortalidade infantil e perinatal; a redução
dos anos de vida perdida por morte
prematura; a redução das taxas de mortalidade padronizada; o crescimento da
esperança de vida à nascença e o cres-

cimento da esperança de vida saudável ou ajustada por incapacidade», para
citar apenas alguns exemplos, que este
lugar foi possível por ter ocorrido no
período anterior, quando os médicos
e restante pessoal da Saúde tinham
meios de intervenção, participação e
decisão nos destinos do Sistema, o que
veio a ser substancialmente alterado.
Mais, o sistema misto que funcionava
então com a Medicina Pública, convencionada e privada, estava razoavelmente articulado, caso contrario não teria
sido possível um resultado tão positivo.
Na última década, vimos surgir as grandes alterações, algumas já mencionadas como os Hospitais EPE, um novo
sistema de cuidados primários com
uma notória melhoria no seu funcionamento e nos seus resultados, mas com
problemas significativos a nível da Urgência, relacionados também com a reduzida participação da classe médica
a nível da sua pirâmide hierárquica,
para não referir a ausência de formação dos médicos mais jovens, como
existia anteriormente.
Nesta fase, surgem mais nuvens no horizonte apesar dos investimentos significativos de alguns grupos privados e
semi-estatais no «negócio da Saúde»,
o que podia finalmente, ter levado o
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nosso Sistema de Saúde para uma fase
inovadora, através do Cartão de Utente,
permitindo a todos os cidadãos recorrer aos cuidados públicos ou privados,
de forma indiscriminada, espelhada na
expressão britânica «let the Money of
our Taxes follow the Patients».
Esta fórmula acabaria de vez com as
listas de espera e com as diferenças de
atendimento e tratamento, com evidente satisfação da população – que até à
recente crise económica mundial, tinha na Saúde, a sua maior preocupação. Este é o modelo seguido, por exemplo, pelo Estado Francês, que, como é

sabido, usufrui de um dos melhores
Sistemas de Saúde a nível Mundial.
Recordemos ainda que, à excepção do
contrato da ADSE com algumas instituições privadas, o nosso sistema de
Saúde continua demasiado rígido, não
sendo aproveitados todos os recursos
humanos, assim como o equipamento
público e privado, numa perspectiva
de complementaridade, como seria desejável e facilmente exequível dado o
facto dos valores dos actos médicos,
ou de intervenção, estarem hoje codificados na sua totalidade – e por sinal,
a níveis inferiores no privado.

Uma possibilidade passaria por um
concurso de fornecimento de serviços
a nível nacional, ou regional, que levaria seguramente os preços a um patamar razoável – obrigando, no entanto,
à transparência, que é apanágio da chamada Economia de Mercado a que o
Estado também ficaria obrigado – e aliviado, pois assistiria, como num Nó
Górdio, a uma solução muito mais simples, rápida e democrática que a realidade do Sistema vigente.
Pedro Abreu Loureiro
Médico Cardiologista
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É necessário redefinir o conceito
de Processo Clínico?

Terá esta interrogação razão de ser no
momento presente é a pergunta que alguns colocarão. Penso que sim, e uma
das razões que me levou a escrevinhar
estas linhas prende-se com o artigo de
opinião publicado na ROM de Outubro/
Novembro 2009 e subscrito pelo meu
amigo Rosalvo Almeida com o título «De
quem são os dados do processo clínico?». Se o não tivesse feito evocando também a qualidade de membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências
daVida, teria limitado a discussão a umas
trocas de e-mails, mas apesar de tudo
parece-me que esta problemática merece ser mais amplamente debatida.
O artigo 100º do nosso Código Deontológico (Regulamento nº 14/2009, DR,
2ª Série, de 13/01/2009) é claro ao estabelecer o DEVER de documentação
quando refere o registo cuidadoso dos
resultados que o médico considere relevantes das observações clínicas dos doentes a seu cargo conservando-os ao
abrigo de qualquer indiscrição, de acordo com as regras do segredo médico. É
igualmente claro ao indicar qual a sua
finalidade (memória futura e comunicação entre profissionais) e ao definir que
o médico é o detentor da propriedade
intelectual dos registos fá-lo com a salvaguarda expressa do não prejuízo dos
doentes e das instituições onde o médico trabalhe. E se dúvidas existissem sobre o princípio do respeito pela autonomia do doente também lá está plasmado o DIREITO do doente a conhecer a
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informação registada no seu processo
clínico, a qual lhe será transmitida, se
requerida, pelo próprio médico assistente
ou, no caso de instituição de saúde, por
médico designado pelo doente para este
efeito.
É a esta intermediação de médico que é
considerada, por alguns, de «paternalismo-anacrónico» e pretensamente limitativa do direito ao conhecimento dos
DADOS clínicos do doente, indo mesmo ao extremo, em alguns países, ao
reconhecimento legal de que o doente
sendo proprietário dos seus dados pode
resolver que eles sejam apagados (com
ou sem rasto electrónico).
Mas o que contem o actual e genericamente considerado processo clínico?
Conterá só DADOS CLÍNICOS objectivos do doente?
Todos nós sabemos que não. Para além
dos dados clínicos objectivos contém
também o registo de dados opinativos
por parte dos profissionais (que são de
sua «propriedade intelectual»), contém
muitas vezes informações de terceiros
(familiares ou não) cujo direito constitucional à privacidade é mandatório preservar e, não menos importante, poderá
conter matéria que ao segredo médico
obriga.
O que entendeu o legislador?
A Lei nº 67/98 (art. 11º) e a Lei nº 12/
2005 (art. 3º) acautelavam estas situações ao colocarem obrigatoriamente um
médico como intermediário, tipificando
ainda esta última Lei uma situação, na
defesa do doente, em que partes do processo não seriam do seu acesso, em situações excepcionais e obrigatoriamente fundamentadas desde que seja inequivocamente demonstrado que isso lhe
seja prejudicial.
O Artigo 157º do Código Penal excepciona a comunicação dos factos que os
médicos entendam que se forem conhecidos pelos doentes sejam susceptíveis
de pôr em perigo a sua vida ou de lhe
causar grave dano à saúde física ou psíquica (Privilégio Terapêutico).
A lei aqui seguia a ética.
É então que surge a Lei nº 46/2007 (Lei
de Acesso aos Documentos Administra-

tivos – LADA) que ao considerar o Processo Clínico um documento administrativo nominativo lhe permite um total
acesso por parte do doente e em que a
intermediação por médico só será feita
se o requerente a solicitar.
Esta situação criou um bicefalismo legal,
de constitucionalidade duvidosa, pois só
se aplica aos doentes do sistema público,
continuando os doentes dos sistemas
privados obrigados à intermediação do
médico para obtenção dos seus dados.
No entanto, é importante referir (art. 3º
nº 2 da LADA) que as notas pessoais
dos médicos, esboços, apontamentos ou outros registos de natureza
semelhante NÃO são considerados
documentos administrativos pelo que
obrigatoriamente teriam que ser expurgados.
Sabem os colegas que hoje JÁ é prática
nalgumas instituições, ao abrigo da Lei
nº 46/2007, a fotocópia integral dos
processos clínicos desde que seja feito
um requerimento assinado pelo doente
ou pelo seu legal representante?
Anuncia-se nova Lei e espera-se o avanço do Registo de Saúde Electrónico.
Atendendo às movimentações já indiciadas e à pressão das Seguradoras, cujo
intermediário médico só «atrapalha», e
com uma cláusula (em letras miudinhas)
poder-se-á obrigar os segurados (se se
quiserem segurar) a autorizar o conhecimento integral do processo clínico.
Será isto em defesa dos doentes?
Contendo um processo clínico dados
clínicos objectivos, notas pessoais do
médico, informação de terceiros
e,eventualmente, matéria de âmbito do
privilégio terapêutico e sendo o registo
no Processo Clínico (em papel ou electrónico) um dever deontológico do médico, um dever contratual do médico e
também um importante meio de prova
em tribunal, terei que forçosamente concluir que: ou se modifica o Processo Clínico ou se regulamenta com
seriedade o seu acesso no todo e
em parte. Se tal não vier a acontecer
temo que o «defensismo» médico possa
vir contrariar os deveres dos médicos e
os legítimos direitos dos doentes.

Acta Médica Portuguesa, uma edição ONLINE

www.actamedicaportuguesa.com

ACTAPUBMÉDICA
RCM
INEGY
PORTUGUESA
@ Rapidez de acesso

@ Facilidade de consulta

@ Pesquisas mais completas
@ Divulgação a nível mundial
@ Possibilidade de imprimir artigos
@ Publicação de mais artigos por edição
@ Todos os textos disponíveis no arquivo online

